
 

 

 

 

HC Sassenhein 
Postbus 39 
9750 AA Haren (Gn) 
 
Inschrijving KvK: 40023673 
Bank: 142130397 
IBAN: NL04RABO0142130397 
 
Email: info@hcsassenhein.nl 
Internet: www.hcsassenhein.nl 
Tel.: 06-29919008 

Met wisselvallige resultaten de zomer in! 
 

Voordat de verschillende zomervakanties beginnen ontvan-

gen jullie nog onze Nieuwsbrief.  Je hoeft ‘m natuurlijk niet 

per se te lezen om op vakantie te gaan, maar het is altijd 

leuk het laatste nieuws van Sassenhein te lezen en iets te 

vernemen van komende activiteiten. 

Het weer was wisselvallig tot nu toe. Ook de vangsten op 

onze beide plassen vertonen een wisselend beeld. Om het 

zo maar ’s te zeggen: ze waren over het algemeen niet om 

over naar huis te schrijven! Ik denk dat dit gauw gaat ver-

anderen, nu het er naar uit ziet dat we stabielere weersom-

standigheden krijgen. Aan het aantal vissen in de plassen - 

de nieuwe aanwas groeit als kool- en het aantal vissers - 

vele leden en consenthouders weten de weg naar ons wa-

ter te vinden-  zal het niet liggen. 

Laten we er met elkaar een goede zomer van maken met 

spectaculaire en mooie vangsten! En: met elkaar een oogje 

in het zeil te houden dat aan het water iedereen zich aan 

de gedragsregels van onze club houdt. Ze zijn er niet voor 

niets! 

 

Goede zomer! 

 

Gerard Wolters 

Voorzitter HC Sassenhein 

 

22 juli 2016 
Jaargang: juli 2016  
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Karperkoppelwedstrijd 4 en 5 juni 2016 

Begin juni vond de 1e wedstrijd van de kar-

perkoppelcompetitie 2016 plaats. Ten opzich-

te van 2015 waren een hoop koppels weer 

van de partij maar ook een drietal koppels 

deed dit jaar voor het eerst mee. Na een bak-

je koffie of thee kon rond 9:15 worden begon-

nen met de loting wat altijd een bijzonder 

spannend moment is. Iedereen heeft immers 

zijn eigen voorkeur voor stek en of water en 

zeker in de weken voor de wedstrijd werd 

daar onderling al heftig over gediscussieerd. 

Na de loting kon iedereen zich naar de plas 

en stek begeven. De weersvooruitzichten wa-

ren bijzonder goed te noemen want regen 

werd er niet verwacht en eigenlijk alleen 

maar zon. De verwachting was derhalve ook 

dat het lastig zou worden om vis te gaan van-

gen.  

Niets was echter minder waar en binnen 10 

minuten was de eerste vis op de noordplas al 

gevangen oor R. Bottema. Op noord stokten 

daarna de vangsten en kwamen de eerste 

vissen van zuid binnen. Echter aan het eind 

van de dag waren er slechts een handje vol 

vissen gevangen en stond het debuterende 

koppel Nijland en Grimme met 2 vissen bo-

venaan. Tussen 5 en 7 werden de deelne-

mers door de voorzitter nog getrakteerd op 

een heerlijk koud drankje na keuze.  

In de nacht en vroege ochtend werden er ver-

spreid over de beide plassen door verschil-

lende koppels nog een aantal vissen gevan-

gen waarbij de eindstand van de eerste wed-

strijd uitkwam op 15 vissen wat zelfs nog 2 

vissen meer was dan vorige jaar. Daarnaast 

werden er ook helaas een aantal vissen ver-

speeld. Het gemiddelde gewicht lag wel wat 

lager dan vorig jaar, de grootste vis woog 

10.8 kg en werd gevangen door het koppel 

Bosscher/Monsma. Uiteindelijk wisten 7 van 

de 10 koppels vissen te vangen waardoor er 

bij de tussenstand slechts sprake is van erg 

kleine verschillen en kan er in de 2e wedstrijd 

van 17 op 18 september nog een hoop ge-

beuren.  

Iedereen bedankt voor de inzet en gezellig-

heid tijdens deze wedstrijd en tot 17 septem-

ber waar het nog een hete strijd belooft te 

worden.  

Koen en Sander (wedstrijdleiding koppelwed-

strijd 2016) 
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 Tussenstand    

1 Gelling en Veen 3 vissen 26.400 kg 296 punten 

2 Bosscher en Monsma 2 vissen 20.100 kg 212 punten 

3 Vos en Wilkens 2 vissen 19.100 kg 203 punten 

4 Warmels en Kat 2 vissen 16.900 kg 196 punten 

5 R. Benjamin en D. Benja-

min 

2 vissen 14.400 kg 193 punten 

6 Nijland en Grimme 2 vissen 16.900 kg 184 punten 

7 Smit en Bottema 2 vissen 10.600 kg 158 punten 

8 Boer en Tent - - - 

9 H. Boer en R. Boer - - - 

10 Lehkamp en De Hoop - - - 
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Bezetting kascommissie  
 

Tijdens de afgelopen ledenvergadering van 18 mei 2016 

hebben we de financiële stukken over 2015 en de begro-

ting voor 2016 besproken. Een belangrijke rol hierbij is 

weggelegd voor de kascommissie van de HC Sassen-

hein. Deze commissie controleert de jaarrekening en de 

begroting en spreekt in de voorjaarsvergadering een oor-

deel uit over het gevoerde beleid.  

 

Tijdens de ledenvergadering werd ook duidelijk dat er 

voor de kascommissie, gelet op het geringe aantal leden 

dat de vergadering bijwoonde geen opvolgers gevonden konden worden. Wij hebben daarom 

toegezegd de verschillende communicatiekanalen te gebruiken om twee leden voor de kas-

commissie te vinden. 

 

Bij deze ook een oproep aan de leden van de HC Sassenhein om je aan te melden als lid van 

de kascommissie. Aan de ene kant krijg je hierdoor een nog beter inzicht in het financiële wel 

en wee van de vereniging en kan je hier op voorhand over mee praten samen met de penning-

meester.  Daarnaast is het ook gezellige bijeenkomst met een kopje koffie en een andere ver-

snapering waarbij ook andere onderwerpen dan alleen de financiën worden besproken. De 

zittingsduur voor een lid van de kascommissie bedraagt een aantal jaren en qua tijd kost het 

op jaarbasis 2 vergaderingen en een stukje voorbereiden en tenslotte help  de vereniging hier 

enorm mee.    

 

Mocht je nadere vragen hebben of je willen aanmelden als lid van de kascommissie kan je 
contact opnemen met K. Warmels (penningmeester@hcsassenhein.nl of 0629919008).  
 
Het bestuur van de HC Sassenhein  

mailto:penningmeester@hcsassenhein.nl
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Parkeren Noordplas  

Aan alle vissers een oproep om de auto op de parkeerplaats bij de noordplas niet 

aan de kant van het water maar aan de kant van de moestuintjes te parkeren. Dit, 

zodat met name de minder valide bezoekers van het paviljoen mooi voor de deur 

kunnen parkeren.  

Namens het Paviljoen alvast dank voor de medewerking.  

 

Verkoop consenten vanaf 2017 

Tijdens de algemene ledenvergadering van mei 2016 is besloten om de hoogte van een dagcon-

sent welke aan de waterkant door een controleur wordt uitgeschreven te verhogen naar € 15,-. Re-

den hiervoor is dat er onduidelijkheid is over wanneer wel en wanneer niet een “boete” wordt opge-

legd.  

Vanaf 2017 zal het waarschijnlijk mogelijk zijn om digitaal via de website een consent aan te schaf-

fen zodat iedereen altijd een dagconsent kan aanschaffen wanneer hij/zij wil vissen. Daarnaast is 

er natuurlijk altijd te mogelijkheid om bij het Paviljoen, Hengelsportmekka of Titus Blom een dag 

eerder een consent te halen. Deze consenten kosten dan gewoon € 10,-.  

We zullen hier tijdig iedereen van de op de hoogste stellen middels onze website, facebook en de 

informatieborden rond de plassen.  

Mededelingen 

In de afgelopen periode zijn er weer een aantal leden bijgekomen. De lijst bestaat uit de volgen-

de namen:  

Ledenadministratie 

Nieuwe leden 

Bakker, F. 

Boddeveld, E. 

Borger, J. 

Bulthuis, R. 

Dijk, K. van 

Gremmer, S. 

Harms, KH 

Kastelijn, N. 

Korthuis, D. 

Oomkens, J. 

Oomkens, M. 

Zuidema, B 
 

Niet voldoen contributie 2016 
De volgende leden hebben de contributie 2016 nog niet voldaan. 

Zij krijgen nog 1 factuur thuis gestuurd en wanneer die niet wordt 

betaald zal een incasso bureau worden ingeschakeld waarbij de 

kosten die hierbij horen voor eigen rekening komen. Betaal dus de 

contributie 2016! 

 

T. Puister 

A. Schuttrups 

A. Grundeler 

J.P. de Ruijter 

H. Tulp 

G. Tulp 

R. Zonderman 
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Visuitzetting en visserijkundig onderzoek 

Op Facebook zien we regelmatig mooie vangsten voorbij komen van onze leden. Om deze mooie 

vangsten in de toekomst te kunnen waarborgen maken we binnen HC Sassenhein gebruik 

van visstandbeheerplannen. Omdat de natuur om ons heen verandert dienen deze plannen eens 

in de zoveel tijd geëvalueerd te worden. 

Komend visjaar staan verschillende acties gepland.  

 

Ten eerste willen we huidige visstand in kaart brengen en evalueren. Dit willen we o.a. doen door 

middel van een visserijkundig onderzoek. De planning hiervan wordt gemaakt. En als tweede zal 

ook dit jaar een uitzetting van karper plaatsvinden. Aantallen zijn nog niet bekend, maar richtingge-

vend zijn de in de visstandbeheerplannen vastgestelde percentages. Om zoveel mogelijk variatie 

aan te brengen in ons huidige bestand zal dit jaar gezocht worden naar een meer beschubte spie-

gelvariant.  

 

Mededelingen 
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Vangsten 
 
Mocht je zelf ook een leuke vangst doen en 

wil je deze graag vermeldt hebben in de 

nieuwsbrief stuur deze dan naar  

redactie@hcsassenhein.nl.  

Je mag je vangst natuurlijk ook via facebook 

aan ons opsturen.! 
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Twee nieuwe controleurs  

Sinds het begin van de zomervakantie 2016 hebben wij 2 nieuwe controleurs aan ons controleurs-

team mogen toevoegen. Het betreft Danny Benjamin en Martin Boer. 

Danny Benjamin is een aantal jaren lid van de HC Sassenhein en een zeer 

ervaren en goede visser die regelmatig zijn vis weet te vangen. Naast zijn 

werk in de nachtdiensten is hij regelmatig te vinden langs de plassen en 

daarnaast winnaar van de Karperkoppelwedstrijd 2015.  

Martin Boer is ook een aantal jaren lid van onze vereni-

ging. Naast zijn visserij in onze plassen is hij zeer actief 

met het onderhoud langs onze plassen. Daarnaast is hij 

een aantal jaren lid geweest van de Schorsings- en Ont-

zettingscommissie (S.O.C.) maar deze taak zal hij gelet op deze aanstelling 

als controleur. 

Wij danken deze heren alvast voor hun inzet als controleurs van onze vereni-

ging en wensen hen veel succes. 

Met deze 2 nieuwe controleurs bestaat het controleursteam uit Albert Meijer, Kevin Eefsting, Mark 

Tent en Hans Reinders. Zij zullen, naast de verschillende bestuursleden met enige regelmaat 

langs de plassen te vinden zijn. 

Mededelingen 
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Martion Boer 

Danny Benjamin 



 

 

Ondersteunende partijen 

Bestuurssamenstelling Hengelaarsclub Sassenhein 

 

Voorzitter:    Gerard Wolters 

Vice-voorzitter:    Bas Bijsma 

Secretaris:    Ronald Venema,  

    info@hcsassenhein.nl  

Penningmeester:   Koen Warmels,  

    penningmeester@hcsassenhein.nl  

Overige bestuursleden:  

Portefeuille Ledenadministratie: Sander Kat,  

    Leden@hcsassenhein.nl 

Portefeuille Onderhoud:  Joren last,  

    onderhoud@hcsassenhein.nl 

Portefeuille Visstandbeheer:  Bas Bijsma 

Portefeuille Controle:   Erik bos  

Portefeuille Redactie  Jasper van Smeden  

    redactie@hcsassenhein.nl 

S.O.C. 

Voorzitter:  Bas Bijsma, 

  soc@hcsassenhein.nl 

 

Kascommissie  

Vacant 

Vacant 

 

 

Postadres: 

Postbus 39 

9750 AA Haren 

KvK nr.: 40023673 

 

Telefonisch bereikbaar op 
06-29919008 

Website: www.hcsassenhein.nl 

Redactie clubblad: 

Postbus 39 

9750 AA Haren 

info@hcsassenhein.nl 

Ledenadministratie: 

Postbus 39 

9750 AA Haren 

leden@hcsassenhein.nl  

Contact gegevens HC Sassenhein 

Pius Floris Boomverzorging  

Jeverweg 10 

Postbus 9531 

9703 LM Groningen  

Hoofdweg 184 

9765 CJ Paterswolde  

Tel: 050 - 3081000  

Email: info@hengelsportmekka.nl  

www.hengelsportwereld.eu 
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Astraat 12 

9718 CR Groningen 

Telefoon: 050-3121893 

E-mail: info@titusblom.nl 

www.hengelsportgroningen.nl 
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